


ಬಹು ದೂರದ�� –ಗ
ಹ
ನ�ತ
ಗ��ಂತ ದೂರ – ಒಂದು
ಆ�ಾಶಗಂ�ೆ ಇತು�.

ಅಂತ��ದ�� ಬಹು ದೂರ �ೋದ�ೕ ೆ
ತಮ" ಸುತ� $ರುಗುವ ಗ
ಹಗಳನು'
(ೋಡುವದು ಒಂದು *ೋ+ಾಂಚ�ಾ�
ಅನುಭವ.

(ಾವ. /ಾಕಷು2 ದೂರ ಅಂತರದವ*ೆ�ೆ �ೋ3ಾಗ – ಎಷು2 ಶಕ563ೆ7ೕ ಅಷು2 ದೂರ
�ೋ3ಾಗ- �ೊ(ೆಯ�� ನಮ" ಗ
ಹದಂ:ೆ ಇರುವ ಇ(ೊ'ಂದು ಗ
ಹ �ಾಣಲು =ಗುವದು.



ದೂರದ��ರುವಈ ಗ
ಹದ ಆ�ಾರ ಪೃABಯ ಆ�ಾರದCೆ2ೕ ಇತು�. ಅ��ಯ ಜನರು ಕೂಡ
ನಮ" �ಾ�ೆEೕ ಇದFರು. �ೇವಲ ಒಂದು ಸಂಗ$ಯ�� ನಮ�ಂತ ಅವರು Gೇ*ೆHಾ�
�ಾಣು$�ದFರು. ಅವ*ೆಲ�ರ �ೖಬಣJK Lೕ� ಬಣJ3ಾF�ತು�. �ಾಗು ತಮ�ೆ +ಾತುಗಳM

�ೇಳ3ೆ ಇರGೇ�ಾದ�� N6ಗಳM ತಮ"ಷ2�ೆO :ಾPೇ ಮುQR�ೊಳMS$�ದFವ..



ಈಗ
ಹದ�ೕ ೆ ಒ�" ತುಮುಲPಾದಯುದT ನUೆVತು. ಈ
ಯುದTದ�� Lೕ� ಬಣFದ /ಾಕಷು2 ಜನಮೃತ*ಾದರು.

ಇದ�ಂ3ಾ� /ಾಕಷು2 ಮಕOಳM ತಮ" :ಾV-
ತಂ3ೆಗಳನು' ಕWೆದು�ೊಂಡರು. ಅ��Eೕ ಒಂದುLೕ�
ಮಗು ಆ �ಾWಾದಮ(ೆ+ಾರುಗಳ��ಯ ಒಂದು
ಕ��ನ�ೕ ೆ ಕು�ತು ದುಃYಸು$�ದFನು. ಅವನ
:ಾV-ತಂ3ೆಗ�ಬZರು
ಯುದTದ�� �ೊಲ�ಲ[\2ದFರು.



ಆತ ಒಂ3ೇ ಸವ(ೆ ಅಳMತ� ೇ
ಕು�ತು�ೊಂ]ದFನು .

�ೊ(ೆ�ೆ ಅವನ ಕಣJ��ಯ Lೕರು ಬ$�
�ೋದವ.. ಆ�ೕ ೆ ಆತನು ಎದುF Lಂತನು. .

ಅವನು ಕ^ೊJರಸುತ� ತನ' _ಾ�ೆ\2ನ �ಾಲರನು' �ೕ ೆ +ಾ]
�ೈಗಳನು' N/ೆಯ�� ತುರುN ಮುಂ3ೆ ನUೆಯ:ೊಡ�ದನು.

3ಾ�ಯ�� ಕಲು� ಕಂಡರೂ ಅದನು'
ಒದುF ಮುನ'Uೆಯು$�ದFನು..

ಹೂ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವ.ಗಳನು'
�ಾ�Lಂದ ತು�ಯು$�ದFನು.



ಅವ(ೆದು�Lಂದ ಒಂದು (ಾVಮ�ಬರು$�ತು� ಮ� ಅವನನು'
ಕಂಡು Gಾಲ ಅಲು�ಾ]ಸ:ೊಡ�ತು. .

(ಾVಮ�ಅವನ `ಂ3ೆ
`ಂ3ೆ ಬರ:ೊಡ�ತು.

“ದೂರ �ೊರಟು �ೋಗು !” ಹುಡುಗ
_ೋ*ಾ� ಕೂ� �ೇ�ದನು.

“Lೕನು ನನ' ಜ:ೆ ಬಂದ*ೆ Lನ' _ೋeಾಸ(ೆ ನನ�ೆ +ಾಡGೇ�ಾಗುವದು.
ಆದ*ೆ (ಾನು ಇನು' ಮುಂ3ೆ Hಾರದೂ _ೋeಾಸ(ೆ +ಾಡ ಾ*ೆ.”



(ಾVಮ�ಮ:ೊ��" ಅವನನು' f\2=
(ೋ]ತು. �ಾಗು ಆನಂದfಂದ Gಾಲ

ಅಲು�ಾ]ಸ:ೊಡ�ತು.

ಆ�ೕ ೆ ಆ ಹುಡುಗನು 3ಾ�ಯ�� ಓವh
ಮೃತ /ೈLಕನ ಹ$�ರ ifFದF ಬಂದೂಕನು'

:ೆ�ೆದು�ೊಂಡನು.

ಅವನು ಬಂದೂNನ ತುfಯನು' (ಾVಮ�ಯಮೂ�ನ
ಹ$�ರ `]ದು ‘GೇNದF*ೆ (ಾನು ಈ �ೋ6Vಂದ Lನ'ನು'

�ೊಲ�ಬಹುದು.’ ಅವನು =\2ನ��Eೕ �ೇ�ದನು.

(ಾVಮ� ಅಂj ಅವLಂದ
ದೂರ ಓ] �ೋVತು.

“Lೕನು ನನ' ಜ:ೆ ಇರಬಹು3ೇ?”
ಹುಡುಗನು ಬಂದೂN�ೆ �ೇ�ದನು. “Lೕ(ೇ

ನನ' LಜPಾದ �ೆWೆಯ. “

ಅವನು ಮಗುlಲ��Eೕ ಇದF
ಒಂದು ಒಣ �ಡದ�ೕ ೆ
ಬಂದೂಕು �ಾ�=ದನು.



ಸmಲ[ ಸಮಯದ�ೕ ೆ ಆತL�ೆ 3ಾ�ಯ�� ಒಂದು
6+ಾನ �ೆಳ�ೆ iದFದುF ಕಂ]ತು.

6+ಾನದ�� ಕು�ತು
ಆತನು Nೕ��ೈಯನು'

$ರು6ದನು.

ಒ�" ೆ 6+ಾನವ. ಹPೆಯ��
�ಾರ:ೊಡ�ತು. .

“ನನ' ಹ$�ರ ಬಂದೂಕು �ಾಗು 6+ಾನಗ�Pೆ ,” ಹುಡುಗ ತನ'ಷ2�ೆO
:ಾ(ೇ ಅಂದು�ೊಂಡನು. “ಇವ*ೇ ನನ' ಪ�Pಾರದ ಸದಸ5ರು.
GೇNದF*ೆ (ಾVಕುL'ಯನು' ಇಟು2�ೊಳSಬಹು3ಾ�ತು�. ಆದ*ೆ
ಅದನು' Hಾ*ಾದರೂ �ೊಂದು iಟ2*ೆ ನನ' ಎ3ೆ�ೆ (ೋವ.
ಉಂoಾಗು$�ತು�. �ಾಗು ಆ (ೋ6Lಂದ (ಾನೂ ಕೂಡ

/ಾಯಬಹು3ಾ�ತು�. ”



ಹPೆಯ�� �ಾ*ಾಡು$�ರುPಾಗ ಅವL�ೆ
ಒಂದು ಮ(ೆ �ಾp=ತು.

“ಇ�� Hಾ*ೋ ಇದF �ಾ�ೆ �ಾಣುತ�3ೆ,” ಅವನು
ಅಚR�Vಂದ ನು]ದನು. .

6+ಾನದ�� ಕು�ತು ಆಮ(ೆ�ೆ
(ಾ ಾOರು ಸುತು� �ಾN Nಂ]Vಂದ

ಅವನು ಒಳ�ೆ (ೋ]ದನು.

ಮ(ೆ ಒಳ�ೆ ಒಂದು ಮುeಾ[ದಮುದುN
ಅ]�ೆ +ಾಡು$�ದFಳM.



ಹುಡುಗ 6+ಾನfಂದ �ೆಳ�ೆ ಇ�ದು, �ೋ6ಯ��
ಮfFನ ಗುಂಡನು' ತುಂi, ಮ(ೆ ಒಳ�ೆ �ೊಕOನು.

“ನನ' ಹ$�ರ ಬಂದೂಕು ಇ3ೆ. “
ಹುಡುಗನು ಆಮುದುN�ೆ �ೇ�ದನು.

ನನ�ೆ ಏ(ಾದರೂ $ನ'��ೆO $ಂ] �ೊಡು .



“�ಾ�ೆ (ೋ]ದ*ೆ (ಾನು Lನ�ೆ $ನ'��ೆO ಏ(ಾದರೂ
�ೊಡುವವ�3ೆF,” ಮುದುN �ೇಳ:ೊಡ�ದಳM
. “sದಲು ಬಂದೂಕನು' �ೆಳ�ೆ ಇಡು. ”

“ನನ' �ೕ ೆ ದE Gೇಡ !”
ಹುಡುಗ ಮುದುN�ೆ ಜಬ�= �ೇ�ದನು. “ನನ�ೆ GೇNದF*ೆ ಈ

ಬಂದೂNLಂದ Lನ'ನು' �ೊಲ�ಬಹು3ಾ�ತು�. ”

ಆ �ೕ ೆ ಮುದುN ಅವL�ೆ $ನ'ಲು $ಂ]ಯನು' �ೊಟ2ಳM.
ಆ ಹುಡುಗ 6+ಾನದ��
ಕು�ತು �ಾ� �ೋದನು.



ಇ3ೇ ಆ ಹುಡುಗನ jೕ6ಸುವ
�ೕ$HಾVತು.

ಅವನು ಒಂದು ಹರಕು ಮರು�ಾದ
ಮ(ೆಯ�� ಒಬZ(ೇ ಇರ:ೊಡ�ದನು.

ಹ=PೆHಾ3ಾಗ �ಾರುತ� ಜನ�ರುವ
ವಸ$ಯ�� �ೋಗು$�ದFನು.

ಬಂದೂNನ ತುfಯನು' `]ದು ಅವರನು'
ಬಂದೂNLಂದ ಅಂj=ಊಟ �ೊಡಲು

ಒ:ಾ�Vಸು$�ದFನು.

ಆ �ೕ ೆ Lಮhನುಷ5 ರ^ಾಂಗಣದ�ೕ ೆ 6+ಾನದ�� �ಾರುತ�
3ಾ�ಯ�ೕ�ನ ಹರಕುಮುರುಕ /ಾಮ�
ಗಳನು' uೇಖ�ಸು$�ದFನು.

ಆ /ಾಮ�
ಗಳನು' 6+ಾನದ��ಟು2 ತನ' ಮ(ೆ�ೆ
:ೆರಳM$�ದFನು.



“ ಈ ಎಲ� /ಾಮ�
ಗ�ಂದ (ಾನು ಒಂದು *ೋGೋ oಾ5ಂಕನು' +ಾಡುPೆ,”
ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.

“ಅದು ನೂ*ಾರು ಅ] ಎತ�ರದ �ಾಗು /ಾ6*ಾರು ಟನು'ಗಳಷು2 ತೂಕ6ರುವ *ೋGೊ.
ಅದರ ತ ೆಯ�� (ಾನು ಒಂದು ಕಂoೊ
ೕw ರೂಮನು' +ಾಡುPೆ. ಆಗ (ಾನು ಬಹು

ಶN�ಯುತ(ಾಗುPೆ. ಆ�ೕ ೆ ನನ�ೆ Hಾರೂ :ೊಂದ*ೆ �ೊಡ ಾರರು.”



ಒಂದು fನ ಅವLರುವಮ(ೆ ಹ$�ರfಂದ ಒಂದು
ಹುಡು� �ೋಗು$�ದFಳM.

ಹುಡುಗನು ಬಂದೂಕನು' ಎ$� �ೊರ�ೆ ಬಂದು “Lೕನು ಇ��ಂದ �ೊರಟು �ೋಗು.
ಇಲ�fದF*ೆ ಈ ಬಂದೂNLಂದ Lನ'ನು' �ೊಂದು iಡುPೆ. !” ಎಂದು Gೆದ�=ದನು.

“(ಾನು Lನ�ೆ Hಾವ3ೇ :ೊಂದ*ೆ �ೊಡುವfಲ�. ಇ�� ಮ:ೆ�ೕ ಮಶರೂಮಗಳM
GೆWೆfPೆ7ೕ ಇಲ�xೕ ಎಂಬುದನು' (ೋಡಲು ಬಂf3ೆF.”



“Lೕನು ಇ��ಂದ Gೇಗ �ೊರಟು �ೊಗು.
(ಾನು Hಾರನೂ' ನನ' ಹ$�ರ

ಬ�=�ೊಡುವfಲ�.” ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.

“Lೕನು ಇ�� ಒಬZ(ೇ ಇರು$�Hಾ?”
ಹುಡು� �ೇ�ದಳM.

“ಒಬZ(ೇ ಇಲ�. ನನ' ಜ:ೆ ಬಂದೂಕೂ �ಾಗು 6+ಾನಗ�Pೆ. ಇವ*ೇ ನನ'
(ೆಂಟಸ�ರು.” ಹುಡುಗಉತ��=ದನು.

“ಅಲ�3ೇ ಒಂದು fನ ನನ' ಹ$�ರ
ಒಂದು ಶN�uಾ� *ೋGೋ oಾ5ಂಕ

ಕೂಡ ಬರುವದು. !”

“ಅಂದ*ೆ Lನ�ೆ Hಾರೂ LಜPಾದ
�ೆWೆಯ�ಲ�Pೇ?” ಹುಡು� ಪ
y'=ದಳM.



“GೇNದF*ೆ (ಾನು ಆ (ಾVಕುL'ಯನು' ನನ' ಹ$�ರ ಇಟು2�ೊಳSಬಹುfತು�. ಆದ*ೆ ಆ

ಕುL'ಯನು' Hಾ*ಾದರು �ೊಂದ*ೆ ಆ (ೋ6Lಂದ (ಾನೂ ಕೂಡ ಸತು� �ೋಗು$�3ೆF.”

“ನನಗೂ ಕೂಡHಾವ (ೆಂಟ�ಲ�. ಒಬZWೇ
ಇ3ೆFೕ(ೆ. ಒಬZರ(ೊ'ಬZರು _ೋeಾನ

+ಾಡುತ� (ಾವ. ಇರಬಹುದು. .” ಹುಡು�
�ೇ�ದಳM.

“ನನ�ೆ Hಾ*ಾದರು ಬಂದು ಅವರನು'
�ೊಲು�ವ �ೆWೆಯರು Gೇಡ .”

“ಅ75ೕ ಏನು ಗ$!, ಎಂದೂ /ಾಯದ ಮನುಷ5
Lನ�ೆ �ೇ�ೆ 3ೊ*ೆಯಬಹುದು?” ಹುಡು� �ೇ�ದಳM.”

ಆ�ೕ ೆ ಅವಳM
�ೊರಟು �ೋದಳM.



ಆ ಹುಡುಗ

ಒಂದು ಶN�ಯುತPಾದ
*ೋGೋ oಾ5ಂಕನು'
ತHಾ�=ದನು.

ಅವನು ಅದನು'
ಏ�ದನು.

*ೋGೋದ ತುತ� ತುfಯ�� *ೋGೋವನು'
Lಯಂ$
ಸುವ ಕಂoೊ
ೕw ಗWೆಲ� ಇದFವ.. ಅವನು ಅ��

�ೋ� ಕು�ತನು.



ಆ�ೕ ೆ ಆ *ೋGೋ oಾ5ಂNನ�� ಕು�ತು ಆತನು ಎಲ� ಸzಳಗ��ೆ �ೋಗ:ೊಡ�ದನು.

ಆ *ೋGೋ oಾ5ಂಕನು' (ೋ]ದ ಕೂಡ ೇ ಸುತ� ಮುತ��ನ ಜನ*ೆಲ� ಅಂj
Q ಾ�{��Hಾಗು$�ದFರು. ಓ] �ೋಗು$�ದFರು. ಆದ*ೆ ಅದರ ಕಣJನು' ತ{[=

ಉ�ದು �ೊಳMSವದು ಅಷು2 ಸುಲಭPಾ�ರ�ಲ�.



*ೋGೋ oಾ5ಂNನ ತ ೆಯ�ೕ ೆ ಆ ಹುಡುಗನು ಒಂದು
 ಾವ.ಡ =[ೕಕರನು' ಇ\2ದFನು.

ಹುಡುಗನು ಏ(ೇ +ಾ:ಾ]ದರೂ
_ೋರು ದLಯ�� ಜನ��ೆ ಅದು

�ೇ�ಸು$�ತು� .

“LೕPೆಲ�ರು Gಾಂಬು �ಾಗು ಬಂದೂNನ ಗುಂಡುಗ�ಂದ ಸುರ|ತ*ಾ�fF*ಾ?”

*ೋGೋ oಾ5ಂಕ ಕೂ� �ೇ�ತು.

ಆದ*ೆ ಅವನು ಎ�� �ೋದ�� ಜನರು ಅಂj ಓ] �ೋಗು$�ದFರು. ಇ��ಯವ*ೆ�ೆ
/ಾಯುವದ�ೆO ಅಂಜ ಾರದ ಒಬZ ಮನುಷ5ನು ಕೂಡ ಅವL�ೆ 3ೊ*ೆ$ರ�ಲ�.



ಒಂದು fನ+ಾತ
 *ೋGೋ oಾ5ಂN(ೆದುರು ಅಂಜ3ೆ, ಅಳMಕ3ೆ ಒಬZನು
ಏ(ೋ ಕೂ� �ೇ�$�ದFನು. ಆದ*ೆ ಅದು ಆ ಹುಡುಗL�ೆ �ೇಳಬರು$�ರ�ಲ�.

ಏ�ೆಂದ*ೆ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಎತ�ರದ�ೕ ೆ ಕು�$ದFನು. `ೕ�ಾ�
ಅವL�ೆ ಏನು �ೇಳಬರು$�ರ�ಲ�.

(ಾನು ಇಂತಹ ವ5N�ಯ(ೆ'ೕ
ಹುಡುಕುತ��3ೆF. ಹುಡುಗನು

ಮನ=}ನ��Eೕ
ಅಂದು�ೊಂಡನು. �ಾಗು
*ೋGೋ oಾ5ಂNLಂದ
�ೆಳ��ದು ಬಂದನು.

�ೆಳ�ೆ ಆ fನ ಅವL�ೆ $ಂ] $L'=ದ
ಮುದುN Lಂ$ತು�.



“Lನ�ೆ ಏ(ಾದರೂ ನನ�ೆ �ೇಳMವf3ೆHಾ?”

ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.

“ಅಹುದು. ,” ಮುದುN �ೇಳ:ೊಡ�ದಳM .
“ನನ�ೆ /ಾಯುವದ�ೆO ಅಂಜ ಾರದ ಒಬZ ಮನುಷ5ನ ಪ�ಚಯ63ೆ. ಅವನನು' Hಾವ

ಆಯುಧಗಳM �ೊಲ� ಾರವ.. ಇದನು' Lನ�ೆ �ೇಳಲು (ಾನು ಬಂ3ೆ.”

“ಆತ ಎ�� ಇ3ಾF(ೆ?”
ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.

“ಆತ ಒಬZ ಮುದುಕ.
ಚಂದ
ನ�ೕ ೆ ಇರು:ಾ�(ೆ. ”



“�ಾ�ದF*ೆ (ಾನು ಅವನನು' ಹುಡುಕುPೆ. ಅವನ ಜ:ೆ (ಾನು �ೆWೆತನ
+ಾಡಬಹುದು. ” ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.

ಆ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ಸ(ೆ'ಯನು' ಎ$�ದನು. *ೋGೋ oಾ5ಂಕ *ಾ�ೆ\2ನ
ತರಹ �ಾರುತ� ಅವನನು' ಚಂದ
ನ�ೕ ೆ ಇ�=ತು.



ಚಂದ
ನ�ೕ ೆ ಅವನು ಅ��, ಇ��, ಎಲ� ಬfಯ��,
ಹುಡುಕ:ೊಡ�ದನು.

�ೊ(ೆಯ�� ಅವL�ೆ ಓವhಮುeಾ[ದಮುದುಕ ಕಂಡನು.
ದುihpಯ��ಂದ �ೆಳ�ರುವ Lೕ� ಗ
ಹವನು' ಅವನು

f\2= (ೋಡು$�ದFನು.



“Lಮ"ನು' Hಾರೂ �ೊಲ� ಾರರು ಎಂಬ ವ5N� LೕPೇ ಇರಬಹು3ೇ ?”

ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.
“ಅಹುದು, ಸ�,” ಮುದುಕನುಉತ��=ದನು.

“:ಾವ. ಈ ದುihpVಂದ ಏನನು' Lೕ�|ಸು$�fF� ?”

“ (ಾನು �ೆಳ�ರುವ ಗ
ಹಗಳ�ೕ ೆ ಇರುವ ಜನರ ಅ�ಾ5ಸ
+ಾಡು$�3ೆFೕ(ೆ.”



“(ಾನು Lಮ" ಜ:ೆ ಇರಬಹು3ೇ ?” ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.
“ಅ]� ಇಲ�, ಇರಬಹುದು,”ಮುದುಕನು ಉತ��=ದನು..
“ಆದ*ೆ Lೕನು ನನ' ಜ:ೆ ಏ�ೆ ಇರಲು ಬಯಸು$�ೕ ?”

“ಏ�ೆಂದ*ೆ Gಾಂಬು �ಾಗು ಬಂದೂNನ ಗುಂಡುಗಳMHಾವ3ೇ �ಾLಯನು' +ಾಡ3ೆ
ಇರುವವನ ಜ:ೆ ನನ�ೆ ಇರGೇ�ೆಂ3ೆL'ಸುತ�3ೆ. ನನ' ತಂ3ೆ :ಾVಸತ� �ೕ ೆ (ಾನು
ಬಹಳ ಅಳMತ� ಕು�$3ೆF. ನನ' ಕಣJ��ಯ ಕpJೕರುಗಳM ಬ$� �ೋದವ.. ನನ�ೆ GೇNದF*ೆ

(ಾVಮ�ಯನು' ನನ' ಜ:ೆ ಇರಲು ಅನುಮ$ �ೊಡಬಹು3ಾ�ತು�. ಆದ*ೆ
Hಾ*ಾದರು ಅದನು' �ೊಂದು iಟ2*ೆ ಆ (ೋ6Lಂದ ನನ�ೆ /ಾವ. ಬರಬಹುದು.
(ಾನುಆಮುದುN ಇಲ�Pೆ ಹುಡು� ಹ$�ರ ಕೂಡ ಇರಬಹು3ಾ�ತು�. ಆದ*ೆ ಅವರ

ಹ$�ರ ಕೂಡ jೕವ ರ|ಸುವHಾವಉeಾಯಗಳM ಇರ�ಲ�. ಏ(ಾದರೂ ಅ(ಾಹುತ
ಸಂಭ6=ದ*ೆ (ಾನೂ ಕೂಡ /ಾಯಬಹು3ಾ�ತು�.”



“ಸ�, �ೕನು ನನ	 ಜ�ೆ ಇರಬಹುದು.”
ಮುದುಕನು �ೇ�ದನು.

“(ಾನು ಇ�� ಸುರ|ತPಾ� ಇ3ೆFೕ(ೆ.
ಏ�ೆಂದ*ೆ ಇ�� Hಾವ ಶಸ�- ಆಯುಧಗ�ಲ�.”

“ಇ3ೇ �ಾರಣ6ರಬಹು3ೇ ?”

“ಅಹುದು. ಇ3ೇ �ಾರಣ .”

“ಆದ*ೆ (ಾನಂತೂ
ಬಂದೂಕನು' :ೆ�ೆದು�ೊಂಡು

ಬಂf3ೆFೕ(ೆ. ”

“ಇದು ಬಹಳ 6CಾದಕರPಾದ ಸಂಗ$. !” ಮುದುಕನು
�ೇ�ದನು. “ ಇ�� ಇರಲು (ಾನು ಅನುಮ$
�ೊಡ ಾ*ೆ.ಏ�ೆಂದ*ೆ Lನ�ೆ GೇNದF*ೆ ನನ'ನು' Lೕನು
�ೊಲ�ಬಹುದು. ”

“�ಾ�ದF*ೆ (ಾನು ಇ��ಂದ �ೊರಟು
�ೋಗGೇ�ೆ ?” ಹುಡುಗನು �ೇ�ದನು.

“ಅಹುದು, �ೋಗGೇಕು.” ಮುದುಕನು
ಉತ��=ದನು. “ ನನ�ೆ ಬಹಳ

�ೆoೆ2L'ಸುತ�3ೆ !” ಹುಡುಗನಉತ�ರ.



“Lನ�ೆ LಜPಾ�ಯೂ
�ೆಡ�ೆL'ಸುತ�3ೆ7ೕ?”

“ಅಹುದು. LಜPಾ�. ನನ�ೆ ಇ��Eೕ ಇದುF
iಡGೇ�ೆಂfL'ಸು ತ�3ೆ.,” ಹುಡುಗ

�ೇಳ:ೊಡ�ದನು.

“Lೕನು Lನ' ಬಂದೂಕನು' ಎ/ೆಯಬಹು3ೇ?” “ಒ�ೆಯಬಹುದು..”

“�ಾ�ದF*ೆ ಈಮುದುಕನ ಜ:ೆ Lೕನು (ೆಮ"fVಂದ
ಇರಬಹುದು,”ಮುದುಕನು �ೇ�ದನು.

“ಇ3ೇ ಸ��ೋಗಬಹುದು ,”

ಹುಡುಗ �ೇ�ದನು.



“ಆದ*ೆ (ಾನು ಇ�� ಇದುF ಏನು +ಾಡGೇ�ಾಗಬಹುದು ?”

“Lೕನು ಈ ದುಬhpVಂದ �ೆಳ�ೆ (ೋಡು$�ರು �ಾಗು
�ೆಳ�ದF ಜನ ತಮ"ತs"ಳ�ೆ ಇCೊ2ಂದು ಜಗಳPೇ�ೆ

ಆಡು$�3ಾF*ೆ ಎಂಬುದನು' ಕಂಡು`].”



“ಜನರು �ಾಳಗ�ೆO ಏ�ೆ ಇ�ಯು:ಾ�*ೆ?”

“ಏ�ೆಂದ*ೆ ಅವ��ೆ ಪರಸ[ರರ
ಬ�ೆl ಏನೂ $�fರುವfಲ� .

ಏ�ೆಂದ*ೆ ಜನಸಂ�ೆ5 ಇCೊ2ಂದು
GೆWೆfದF�ಂದ :ಾವ. ಎಷು2 �ಾL

+ಾ]$�3ೆFೕPೆ ಎಂಬುದರ ಅ�ವ. ಅವ��ಲ�. ಏ�ೆಂದ*ೆ �ೆಲ ಜನರು �ೊoೆ2
i�ಯುವಷು2 $ನು'$�ರುವದ�ಂದ
ಉ�ದವ��ೆ ಅ*ೆ�ೊoೆ2Vಂದ

ಮಲಗGೇ�ಾಗುತ�3ೆ.
:ಾವ. ತHಾ�=ದ ಕiZಣfಂದ
ಗುದF� ಆಗು$�3ೆ7ೕ ಇಲ�Pೆ
ಬಂದೂಕು ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ

�ೊ:ಾ�ಗುವfಲ�.

ತಮ" �ೊoೆ2eಾ]�ಾ�
ದು]ಯು$�ರುವದರಂದಉ�ದವರ
6�ಾರವನು' ಅವರು +ಾಡುವfಲ�.

:ಾವ. +ಾಡು$�ರುವ �ೆಟ2 �ೆಲಸಗಳ ಅ�Pಾದ�� :ಾವ. ಎ��
ತ{[3ೆFೕPೆ ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ $�ಯು$�ತು�. .”



“ಆದ*ೆ Hಾ*ಾದರೂಈ ಸತ5ವನು' ಅವ��ೆ
$� �ೇಳGೇಕು.!” ಹುಡುಗ �ೇ�ದನು..

“ಸ� ,”ಮುದುಕ
ಉತ��=ದನು. “(ಾLೕಗ
ಬಹಳಮುದುಕ(ಾ�3ೆFೕ(ೆ
�ಾಗು ದpf3ೆFೕ(ೆ.”

ಆ ಹುಡುಗನು ತನ' �ೈಯ��ದF ಬಂದೂಕನು' �ೆಳ�ೆ
ಒ�ೆದನು.ಬಂದೂಕು ಅಂತ��ದ�� iತು� �ಾಗು ಅದು ಒಂದು
QಕO ಗ
ಹವನು' ತುಂಡುತುಂUಾ�+ಾಡುತ� ನಷ2�ೊ�=ತು.



ಹುಡುಗ ಆಮುದುಕನ ಜ:ೆ /ಾಕಷು� ವಷh ಇದFನು.
ದುihpVಂದ (ೋಡುತ� �ೆಳ�ದF ಜನರನು'

$�ದು�ೊಳSಲು ಪ
ಯ$'ಸುತ�ದFನು.

ಒಂದು fನ ಹುಡುಗ �ಾರುತ� $ರು� ಬರಬಹುದು �ಾಗು :ಾನು
ಕ�ತದF(ೆ'ಲ� ಜನ��ೆ $�= �ೇಳಬಹುದು.



�ೕ� ಹುಡುಗ ಯುದ�ಜ�ರ�ಂದ ಬರಳ !"ರುವ

ಗ$ಹದ %ೕ&ೆ ಇ'ಾ�)ೆ. �ಾಗು ಅವನು ತಬ,�

�ಾಗು ಒಬ,ಂ.ಗ)ಾ/'ಾ�)ೆ. 0ಾ1ಾದರೂ

3ೆ4ೆತನ5ೆ6 ಮುಂ'ೆ ಬಂದ1ೆ ತ�7 �ಾಕು�ಾ")ೆ.

ಆದ1ೆ ಆ ಯುದ9ಭೂ;ಯ %ೕ&ೆ

ಅ&ೆ'ಾಡು<ಾಗ ಬಂದೂಕು �ಾಗು

=ಾಂಬುಗ�ಂದ ಸುರ>ತ<ಾ/ ಇರುವ

0ಾ1ಾದರೂ ಒಬ,ನು 'ೊ1ೆಯಬಹು'ೆಂಬ

ಆ?ೆ@ಂದ �ಾಗು ಅಂತಹನ ಜ�ೆ 3ೆ4ೆತನ

Aಾಡಲು ಹವCಸು!"'ಾ�)ೆ.

�ೕ� ಹುಡುಗ ಇದು ಒಂದು ಹೃದಯವನು	

)ಾಟುವ ಪGಸ"ಕ.


